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 AUTONOMICZNY, BEZDOTYKOWY, ZBLIŻENIOWY SYSTEM I KONTROLI DOSTĘPU  AXESS EASY

System kontroli dostępu EASY AXESS działa w oparciu o urządzenia obsługiwane za pomocą kart 
zbliżeniowych technologii  RFID. Całość nie wymaga jakiegokolwiek oprogramowania, finalny użytkownik 
otrzymuje zaprogramowane już urządzenia, sam musi jedynie nadać uprawnienia  do obsługi tych urządzeń 
poszczególnym osobom. Za pomocą otrzymanych od dystrybutora, wcześniej przygotowanych kart 
zarządzających (karta aktywująca, karta dezaktywująca, karty użytkowników), administrator systemu nadaje 
uprawnienia dostępu do kolejnych pomieszczeń poszczególnym użytkownikom systemu (pracownikom). 
Dostępy mogą być dowolnie modyfikowane w czasie użytkowania systemu. 

AXESS EASY nie generuje konieczności nabywania i użytkowania jakichkolwiek programów zarządzających. 
Cała obsługa sprowadza się do korzystania z dostarczonych przez dystrybutora, kart. 

W skład sytemu wchodzą lub mogą wchodzić (nie wszystkie elementy są konieczne):

1. Dwa modele uniwersalnych szyldów współpracujących z zamontowanymi już w drzwiach zamkami 
wpuszczanymi 
- technologia zbliżeniowa RFID
- niezależne, bezprzewodowe zasilanie z baterii CR-P26V, żywotność baterii 1,5 roku (oryginalna bateria MCM)
- możliwość otworzenia awaryjnego
- pamięć ostatnich 3000 operacji
2. Karty lub „pastylki” RFID
- technologia RFID
- karty typu Mifare Classic (EEPROM 1Kb, 4 Kb) i Mifare Mini (EEPROM 320B)
- szyfrowanie w systemie AXESS
- możliwość różnorodnego zastosowania (parking, winda, rejestracja czasu pracy etc)

Rodzaje kart niezbędnych do pracy systemu :
Karta aktywująca użytkownika – do nadawania „dostępów” użytkownikom
Karta dezaktywująca użytkownika – do kasowania „dostępów” użytkowników
Karty użytkowników

Karty dodatkowe, użyteczne podczas pracy do systemu :
Karta MASTER – otwierająca wszystkie urządzenia w systemie 
Karta ustawienia czasu – ustawia czas w urządzeniach
Karta do odczytu z urządzeń zaistniałych zdarzeń
Karta LOCK/UNLOCK – do czasowego blokowania urządzeń
Karta ANTILOCK – do przełamywania zablokowanych urządzeń
Karty do aktywowania czytników ściennych
Karta GCR – umożliwia nawiązanie kontaktu urządzenia z komputerem programująco-zarządzającym  
Karta fabryczna – przywraca ustawienia fabryczne urządzeń – potrzebna gdy system konfigurowany jest u 
użytkownika finalnego
Karta robocza – potrzebna gdy system konfigurowany jest u użytkownika finalnego
Karta konfiguracyjna – potrzebna gdy system konfigurowany jest u użytkownika finalnego

Czytniki ścienne (elementy dodatkowe)
- urządzenie do odczytu kart poza konwencjonalnymi drzwiami (garaże, windy, bramy, drzwi automatyczne etc.)
- nawierzchniowy montaż
- zasilanie 12V AC/DC



CAŁY CZAS PRACUJEMY NAD TWOIM BEZPIECZEŃSTWEM 

System AXESS EASY  to nie tylko wygoda i bezpieczeństwo. Jest on opracowany także z punktu widzenia 
architektów i profesjonalnych dekoratorów wnętrz aby przełamać stereotypowe myślenie „albo użyteczność 
albo piękno”.   Proponujemy dwa różne modele elektronicznych szyldów: po prostu wybierz ten który spełnia 
Twoje         potrzeby i oczekiwania.

ADAPT – rozetkowy szyld dodatkowy,              
który dzięki małym rozmiarom (180X40 mm) 
jest kompatybilny z większością zamków 
osadzonych w drzwiach drewnianych, aluminiowych,
stalowych.

SLIM – wąski szyld zespolony (280x40mm)
dostępny w rozmiarach 72, 85 oraz 92.
Montaż bez zbytniej ingerencji na większości 
już osadzonych zamkach wpuszczanych.

Temperatura pracy do -25 st. C
wg. PN-EN 60068
Trwałość........Klasa C5 (najwyższa ) 200.000 cykli
Odporność ogniowa.....EI2 60  ( 60 minut )

ZASADNICZY ATUT

Podstawowym atutem systemowych szyldów jest ich kompatybilność z większością już zamontowanych w 
drzwiach zamków wpuszczanych. Umożliwia to znacznie obniżyć koszty inwestycji jak i nakłady pracy przy 
wprowadzaniu systemu kontroli dostępu AXESS EASY : zarówno istniejące drzwi jak i zamki nie muszą być 
wymieniane. Także brak dodatkowego osprzętu jak np. programator kart, oprogramowanie etc w znaczny 
sposób wpływa na koszty jak i łatwość użytkowania.

AXESS EASY,  PROSTOTA I BEZPIECZEŃSTWO

AXESS EASY jest stworzony zarówno do małych jak i średnich  inwestycji. Karty zawierają i przechowują 
wszelkie niezbędne informacje związane z zarządzaniem całym systemem.  Pozwalają na konfigurowanie a 
także pozyskiwanie danych z zainstalowanych szyldów (lista użytkowników uprawnionych, zdarzenia, etc). 
Obsługa systemu została maksymalnie uproszczona bez negatywnego wpływu na poziom zapewnianego 
bezpieczeństwa. Użycie bezpiecznej technologii MIFARE oraz indywidualnego systemu szyfrowania w pełni to 
gwarantuje.

   

WYKOŃCZENIE : FUNKCJA: KLAMKA BEZPIECZNA    MASKOWNICA WKŁADKI

      MOSIĄDZ POLEROWANY       NIE PRZESZKADZAĆ                    



AXESS EASY: PRZYJAZNA  TECHNOLOGIA, DWA ROZWIĄZANIA
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